LevendBoek instellen
Handleiding om LevendBoek te koppelen met sociale media
U vindt deze handleiding ook online: www.levendboek.com/hulp
•
•
•

hoe maak ik een facebookgroep
hoe maak ik een youtube playlist
hoe kan ik zoeken in historisch beeldmateriaal
LevendBoek gebruikt bestaande sociale media om delen van afbeeldingen, filmpjes
en berichten mogelijk te maken. Onder meer de volgende veelgebruikte platforms
worden door LevendBoek ondersteund:

Door bijvoorbeeld een (afgesloten) Facebookgroep speciaal voor uw naaste te
maken, worden alle berichten die daar verschijnen getoond op LevendBoek. Of een
op maat gemaakte afspeellijst op Youtube voor Oma, omdat ze zo van kerkkoren
houdt!
Dankzij het werk van HCO en de zorgvuldig
opgebouwde historische beeldenschat van vrijwel alle
lokale historische organisaties is het nu mogelijk om
historisch beeldmateriaal te zoeken via de
website mijnstadmijndorp.
Door te zoeken op deze site op bijvoorbeeld een
plaats, een jaartal of een onderwerp komen alle
relevante foto's, video's en ander beeldmateriaal
tevoorschijn die vervolgens zichtbaar kunnen worden
gemaakt op LevendBoek.
In deze handleiding wordt stap voor stap uitgelegd
hoe het LevendBoek leuk en levendig te houden.

Facebook
Binnen uw eigen facebookaccount is het mogelijk een groep te maken. U kunt
vervolgens andere Facebookgebruikers uitnodigen om lid te worden van deze groep.
Elk lid kan dan de berichten in de groep bekijken en eventueel ook zelf berichten
posten. Een groep kan worden afgesloten voor de wereld zodat alleen de leden de
berichten kunnen zien.
Facebook legt het zelf uit op deze pagina: “Hoe maak ik een groep?”
Hieronder een korte handleiding met tips specifiek voor LevendBoek:
1. Log in in uw eigen Facebook account.
2. Rechtsboven: driehoekje (Facebook menu) klikken:

3. Kies “Groep maken”
4. Het volgende scherm komt op:

5. Typ een naam voor de groep

6. Voeg personen toe (een naam bij uw vrienden, emailadres indien nog geen vriend)
7. “Besloten groep” (wel vindbaar via Facebook, leden zichtbaar, inhoud niet zichtbaar)
of “Geheime groep” (niet vindbaar, niet zichtbaar)
8. Kies eventueel voor “toevoegen aan favorieten” dan is de groep altijd direct zichtbaar in het
lijstje onder uw naam, linksboven in Facebook

.
9. De groep is te beheren door op de drie horizontale puntjes rechtsboven te klikken, zoals in
de afbeelding hierboven.
Binnenkort is het mogelijk zelf een nieuwe groep toe te voegen aan LevendBoek. Op dit
moment kan dat nog alleen via de mail. Stuurt u de adresregel uit uw browser van de
facebook groep naar: levendboek@vidinexus.com.Zo’n adresregel ziet er uit als
“https://www.facebook.com/groups/123456789012345/?nogwat”.

Gebruik het E-mail adres waarmee u zich heeft aangemeld en vermeld in de email
graag uw naam en die van uw naaste, de gebruiker van het LevendBoek.
10. U kunt altijd een nieuwe of gewijzigde groep op dezelfde manier kenbaar maken aan het
LevendBoek systeem.
11. Zet minstens 1 post in de groep, zodat u kunt zien dat het werkt!
12. Het systeem achter LevendBoek heeft nog wel toestemming nodig om de besloten groep
zichtbaar te maken op het LevendBoek. U krijgt daarom een extra mail waarin wordt
gevraagd om die toestemming, door in te loggen bij Facebook. De mail legt precies uit hoe
dit moet.

Facebook tips
1. Als u nieuwe berichten plaatst in de groep, komt deze vanzelf op LevendBoek: u hoeft dus
verder niets te doen!
2. Hoe meer mensen u uitnodigt, hoe levendiger de pagina wordt en hoe leuker! Leden
reageren op elkaar en stimuleren elkaar zodat het levendBoek rijk gevuld wordt!
3. Maak rustig een foto met uw smartphone van een bestaande foto. Scannen kan natuurlijk,
maar met uw telefoon in de hand zult u veel sneller oude foto’s toevoegen. Natuurlijk is het
wel prettig als u dit doet bij voldoende licht en een zo strak mogelijke uitsnede maakt van de
originele foto.

Youtube
Youtube biedt een enorm aanbod: over vrijwel elk onderwerp is een filmpje te vinden.
Om het makkelijk te maken is het mogelijk filmpjes die je leuk vindt bij elkaar te
zetten in een zogenaamde afspeellijst (playlist). Dit kan alleen als je een account
hebt bij Youtube.
Een afspeellijst maken op YouTube
wordt hier uitgelegd: https://support.google.com/youtube/answer/57792?co=GENIE.
Platform%3DDesktop&hl=nl
1. Begin met een video die je in de afspeellijst wilt opnemen.
2. Klik onder de video op Toevoegen aan
.
3. Selecteer ‘Later bekijken’, ‘Favorieten’ of een afspeellijst die je al hebt gemaakt, of klik
op Nieuwe afspeellijst maken.
1. Als je een nieuwe afspeellijst maakt, geef je een naam voor de afspeellijst op.
4. Gebruik het dropdownmenu om de privacyinstelling van je afspeellijst te selecteren. Als je de
afspeellijst privé maakt, is deze alleen voor jou zichtbaar.
5. Klik op Maken.
6. Binnenkort is het mogelijk zelf een nieuwe afspeellijsten toe te voegen aan LevendBoek. Op
dit moment kan dat nog alleen via de mail. Stuurt u de adresregel uit uw browser van de
youtube afspeellijst naar: levendboek@vidinexus.com. Zo’n adresregel ziet er uit als
“https://www.youtube.com/playlist?list=ABCDEFghIJKLmNoPqrSTUVWxYz123a5bCd”.Gebr
uik het E-mailadres waarmee u zich heeft aangemeld en in de email vermeld u uw naam en
die van uw naaste die het LevendBoek gebruikt.
7. U kunt altijd een nieuwe of gewijzigde afspeellijst op dezelfde manier kenbaar maken aan het
LevendBoek systeem.

Om je afspeellijsten te bekijken, ga je naar de gids

en klik je op Bibliotheek.

Net als bij Facebook is het ook bij YouTube mogelijk anderen uit te nodigen om bij te
dragen aan een lijst. De lijst mag dan niet prive zijn: wel kun je een lijst op “niet
vermeld” zetten. De lijst is dan niet zichtbaar en vindbaar. Vervolgens kun je een link
van de afspeellijst naar de gewenste personen sturen. Iedereen met die link kan dan
toevoegen, maar de oprichter van de afspeellijst kan altijd video’s verwijderen of
personen uit de groep zetten.

Youtube tips
•
•
•

•
•

De afspeellijst kunt u aanmelden via levendboek@vidinexus.com. Gebruik dan het mailadres
waarmee u zich heeft aangemeld om de mail te versturen.
Als je een nieuwe video aan de afspeellijst toevoegt, komt deze vanzelf op LevendBoek: u
hoeft dus verder niets te doen!
Muziek is een hele mooie manier om contact te maken en fijne herinneringen boven te
brengen. Youtube biedt een enorm aanbod van oude muziek, ook Nederlandstalig! Er is een
prachtige documentaire “Alive Inside” uit de VS: hier het verbazingwekkende fragment over
” Henry” : https://www.youtube.com/watch?v=EgNLLelQYwI
Filmpjes van dieren doen het ook vaak goed!
Opnamen van vroeger, uit de regio. Hiervoor kunt u nog gerichter zoeken op
mijnstadmijndorp.nl, waarover meer in deze handleiding.

Historisch Centrum Overijssel
Historisch Centrum Overijssel (HCO) heeft een zeer rijk aanbod van historisch
beeldmateriaal. Dit is doorzoekbaar via de website “mijnstadmijndorp.nl“: u kunt
zoeken op onder meer jaartal, locatie en trefwoord. U vindt hier onder meer foto’s,
films, oude documenten, kaarten en nieuwsitems.

Binnenkort is het mogelijk zelf beeldmateriaal toe te voegen aan LevendBoek. Op dit
moment kan dat nog alleen via een mail met de adresregel van het resultaat van de
zoekactie naar: levendboek@vidinexus.com.
Zo’n adresregel ziet er uit als:
https://www.mijnstadmijndorp.nl/search?search=hellendoorn&f%5B0%5D=contains_i
mages%3Ayes&f%5B1%5D=msmd_location%3A13709&f%5B2%5D=og_group_ref
%3A16353&f%5B3%5D=item_type%3Aimage
U kunt ons ook de zoektermen sturen.

